
بولتن داخلی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران

گزارش اختصاصی بولتن اخبار فوالد از جدیدترین آمار انجمن جهانی فوالد

14 کشور تولیدکننده فوالد دنیا در هفت ماهه 
نخست امسال چقدر تولید داشتند؟

ایران: حفظ جایگاه چهاردهم تولید 
فوالد جهان

به گزارش گروه ترجمه چیالن و براساس 
آمار منتشر شده از سوی انجمن جهانی فوالد، تولید فوالد خام 
ایران در 7 ماهه نخست 2016 به 10 میلیون و 120 هزار تن 
رسید و تولید خام ایران نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 

4.9 درصدی را به ثبت رساند.
در ماه جوالی نیز ایران یک میلیون و 370 هزار تن فوالد خام 

تولید کرده که نسبت به جوالی 2015 رشد 7.6 درصدی را 
نشان می دهد اما نسبت به ماه ژوئن که تولید به یک میلیون 

و 534 هزار تن رسیده بود، کاهشی است.

چین: افت 0.5 درصدی تولید فوالد
این گزارش می افزاید، چین همچنان با تولید 466 میلیون و 516 هزار 

تن فوالد در رتبه نخست تولیدکنندگان فوالد خام جهان قرار دارد. 
تولید این کشور در 7 ماهه امسال افت 0.5 درصدی را نسبت به مدت 
مشابه سال قبل داشته که دلیل اصلی آن سیاست های این کشور در 

کاهش ظرفیت تولید و نیز فشارهای جامعه جهانی به این 
کشور در کاهش ظرفیت های مازاد و کنترل آالیندگی 

شهرهاست.
چین البته در ماه جوالی رشد 2.6 درصدی را نسبت به 
جوالی 2015 شاهد بوده چراکه تولید جوالی این کشور 66 میلیون و 

807 هزار تن بود درحالی در سال قبل تنها 65 میلیون و 117 هزار تن 
فوالد خام تولید کرده بود. باوجود رشد تولید فوالد چین در ماه جوالی 

نسبت به مدت مشابه سال قبل اما کاهش نسبت به ژوئن چشمگیر بوده 
است. تولید ژوئن چین به 69 میلیون و 469 هزار تن رسیده بود.

ژاپن: تولید 61 میلیون فوالد
ژاپن که دومین فوالدساز جهان محسوب می شود تولید 
61 میلیون و 100 هزار تنی را در 7 ماهه ابتدایی امسال 

به ثبت رساند که این کشور هم افت 0.6 درصدی را 
نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کره است. تولید 

فوالد خام ژاپن در ماه  جوالی هم براساس آمار انجمن جهانی 
فوالد 9 میلیون و 50 هزار تن است که رشد 2.3 درصدی نسبت به 
جوالی 2015 بوده است. زاپن همچنین در جوالی امسال نسبت به 

ژوئن هم افزایش تولید را به ثبت رسانده است، تولید ماه ژوئن این 
کشور 8 میلیون و 770 هزار تن بود.

امریکا: کاهش 0.2 درصدی و تولید 46 میلیون تن 
فوالد خام

امریکا همچنان چهارمین فوالدساز جهان است که توانسته 46 
میلون و 932 هزار تن فوالد خام در مدت 7 ماه تولید کند که 

البته این رقم 0.2 درصد کمتر از مدت مشابه سال 2015 است. آمریکا همچنین 
تولید فوالد خام ماه جوالی خود را 6 میلیون و 877 هزار تن اعالم کرده که نسبت 

به جوالی پارسال افت 2.2 درصدی داشته است. البته تولید ژوئن امریکا 6 میلیون و 
824 هزار تن بوده است.

روسیه: تولید 41 میلیون و 398 هزار تن فوالد خام
روسیه به عنوان پنجمین فوالد ساز برتر جهان از ابتدای سال تا پایان جوالی 

توانسته است 41 میلیون و 398 هزار تن فوالد خام تولید کند. این در حالی است 
که تولید فوالد خام روسیه در مدت مشابه سال قبل 41 میلیون 
و 734 هزار تن بود. روسیه در جوالی امسال رشد 0.9 درصدی 

را نسبت به جوالی سال 2015 داشته چراکه تولید جوالی 
امسال این کشور 6 میلیون و 131 هزار تن بود درحالی که 

پارسال 6 میلیون و 70 هزار تن رسیده بود. البته آمارها حاکی از آن است روسیه 
رشد تولید را نسبت به ژوئن داشته است. تولید ژوئن این کشور 5 میلیون و 870 

هزار تن بود.

وضعیت تولید کره جنوبی، آلمان، ترکیه، برزیل، اوکراین، ایتالیا، تایوان، مکزیک
بعد از روسیه هم کره جنوبی با تولید 39 میلیون و 368 هزار تن، آلمان با تولید 25 میلیون و 252 هزار تن، ترکیه با تولید 19 میلیون 152 هزار تن، برزیل با تولید 

17 میلیون و 572 هزار تن، اوکراین با تولید 14 میلیون و 477 هزار تن، ایتالیا با تولید 14 میلیون و 178 هزار تن، تایوان با تولید 12 میلیون و 636 هزار تن و 
مکزیک با تولید 10 میلیون و 672 هزار تن در رتبه های پنجم تا سیزدهم قرار دارند و بعد از آنها ایران در رتبه چهاردهم جهان قرار گرفته است.

بررسی وضعیت تولید ماهیانه فوالد ترکیه
شایان ذکر است، که آمارهای کشور ترکیه هم 

قابل توجه است، این کشور در ماه جوالی موفق 
به تولید 2 میلیون و 661 هزار تن فوالد خام 
شد که رشد 6.5 درصدی نسبت به جوالی 

2015 داشت با این حال به دلیل کودتای نافرجام و برخی 
مسائل سیاسی در این کشور آمار ماه جوالی نسبت به ژوئن 
کاهشی بوده است. ترکیه در ژوئن 2 میلیون و 866 هزار تن 

فوالد خام تولید کرده است. تولید 7 ماهه این کشور البته رشد 
3.6 درصدی نسبت به مدت مشابه سال 2016 داشته و از 18 
میلیون و 486 هزار تن به 19 میلیون و 152 هزار تن رسیده 

است.

هند:  رشد 4.1 درصدی تولید
بعد از چین و ژاپن به عنوان اولین و دومین 

فوالدسازان برتر جهان، هند با تولید 55 میلیون 
تن فوالد خام قرار دارد و سپس روسیه که 

تولیدی معادل 41 میلیون و 398 هزار تن دارد 
قرار گرفته است.

تولید فوالد هند در مقایسه با 7 ماهه ابتدایی پارسال، در سال جاری 
رشد 4.1 درصدی داشته که قابل توجه بوده و جای تامل دارد. این 

حرکت هند نشان می دهد این کشور درصدد است شرایط رسیدن به 
هدف تولید در سال 2025 را فراهم کند.

این گزارش می افزاید، هند در ماه جوالی بالغ بر 8 میلیون و 340 هزار 
تن فوالد خام تولید کرده در حالی که در جوالی سال قبل، 7 میلیون و 
643 هزار تن و در ژوئن امسال نیز 8 میلیون و 67 هزار تن فوالد تولید 

کرده بود.
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ایــدۀ راه اندازی دو هفته نامه خبری »اخبار فوالد« در اولین دورۀ حضور در هیئت 
مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد مطرح شد و هدف از راه اندازی این رسانه داخلی 

نیز توسعه ارتباطات مویرگی انجمن با بدنه خود بود.

در آن سال ها این خالء احساس شد که در بازه های زمانی کوتاه، ارتباط رسانه ای 
شایسته ای بین انجمن و اعضاء وجود ندارد و برای بیان مسائل روز اعضاء و دغدغه 
هایی که تولیدکنندگان عضو بخش خصوصی انجمن دارند الزم اســت یک رسانۀ 

صنفی به مستندسازی و اطالع رسانی این مسائل بپردازد.  

بولتن اخبار فوالد این مأموریت را برعهده گرفت و خدا را شکر االن به شماره 100 
خود رسیده است. این دو هفته نامه خبری انجمن عالوه بر انتشار فعالیت های انجمن 
برای اعضای خود و بیان اخبار و مســائل اعضاء به انتشــار روند قیمتی در بازارهای 
داخلی و خارجی نیز می پردازد. همان گونه که خوانندگان این دوهفته مالحظه کرده 
اند و اعضای انجمن به طور مرتب دریافت می کنند در هر شماره از بولتن اخبار فوالد 
یک روند بهینه ای برای اطالع رسانی فعالیت های انجمن و اعضای آن و همچنین 

یک نگاهی به بازارهای داخلی و خارجی و عرضه در بورس وجود دارد.

به نظرم رسیدن به شماره 100 در دوره ای که خیلی از نشریات تخصصی در حوزه 
صنعت فوالد و صنایع معدنی متوقف شــده اند، اقدام ارزنده ای اســت و الحمداهلل 
انجمن از این شبکه رسانه ای برای پوشش فعالیت های خود و انعکاس اخبار و مسائل 

و دغدغه های اعضای خود بهره مند است.

همچنین در نظر داریم به میمنت صدمین شماره بولتن، تغییراتی از نظر گرافیکی و 
محتوایی در شماره های جدید آن ایجاد کنیم ولی موضوعی که اهمیت بسیار دارد 
این اســت که اعضای انجمن در این رسانه حضور مستمر داشته باشند چرا که این 
بولتن یک رسانه داخلی است و برای تعامل و همفکری و بیان مسائل داخلی اعضاء و 
انجمن کارآمد و مفید است. اگر چه به دلیل استقبال از آن به سایر نهادها هم ارسال 

می شود و به صورت الکترونیکی هم در فضای آنالین منتشر می گردد.

در نهایت اینکه جایگاه یک رسانه رسمی داخلی برای تعامل بیشتر هیئت مدیره با 
اعضاء و مستندسازی و انتشار فعالیت های انجمن اهمیت باالیی دارد و هم اکنون 
که این دو هفته نامه توسط سایر شبکه های اجتماعی و رسانه های مجازی و اطالع 
رسانی زیرنظر انجمن پوشش داده می شود و در یک شبکه اطالع رسانی صنفی قرار 

گرفته است به اثرگذاری باالتری نیز دست خواهد یافت.

انشااهلل که با حضور اعضای انجمن و همکاران عزیزمان در بخش های مختلف این 
بولتن داخلی، اخبار و مســائل واحدهای عضو به خوبی منعکس شود و مسئولین 
نیز به درک بیشتری از مسائل روز اعضای انجمن توسط یک رسانه رسمی برسند. 
همچنین اعضای محترم نیز با مطالعه این رســانه رسمی و داخلی از فعالیت های 
انجمن و همکاران خود اطالع دقیق تری بدست آورند و از شایعات و اخبار غیررسمی 

نیز مصون باشند.

اطالع رســانی یکی از رسالت های اصلی همه تشکل های صنفی است و به نوعی در 
ذات یک تشکل قرار دارد. انجمن ها و تشکل های صنفی می بایست راه های ارتباطی 
موثر و مفیدی برای ارتباط با اعضای خود از یک سو و تعامل با مسئولین از سوی دیگر 
داشته باشند تا بدین ترتیب مشکالت و البته راهکارهای مربوطه را با استفاده از خرد 
جمعی اعضای تشــکل شناسایی و برای رفع موانع و به کارگیری راهکارهای مد نظر 

اعضا با مسئولین ذیربط مذاکره کنند.

هیئت موسس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران با درک صحیح از این مسئله، انتشار 
نشریه به عنوان یکی از ابزارهای ارتباطی دوسویه را در اساسنامه انجمن گنجاند و از 
سال 1381 نشریه »چیالن« را به عنوان مکمل رسانه ای خود منتشر نمود تا عالوه 
بر 2 هدف فوق، تازه ترین اطالعات فوالد ایران و جهان را نیز در اختیار اعضای خود و 

سایر مخاطبین این نشریه بگذارد. 

در چند سال ابتدایی عمر انجمن، دو ماهنامه  و سایت انجمن، ابزار رسانه ای مفیدی به 
شمار می آمدند اما گسترش حوزه نفوذ انجمن و افزایش تعداد شرکت های عضو و نیاز 
اعضای انجمن به اطالعات و رویدادهای روزآمد، هیئت مدیره انجمن را برآن داشت تا 
انتشار بولتن داخلی انجمن در قالب دوهفته نامه »اخبار فوالد« را تصویب کند. بنابراین 
با وجود این بولتن که رویکرد خبری و قیمتی در آن مد نظر بود، نشریه »چیالن« که 
به صورت دوماهنامه منتشر می شود، رویکرد تحلیلی بیشتری به خود گرفت و تالش 

شد تا این نشریه از رویکرد خبری خود فاصله بگیرد.

اکنون پس از گذشت حدود 6 سال بولتن »اخبار فوالد« به شماره 100 رسیده است و 
بسیار خوشحالیم که در این مدت توانسته ضمن ارتباط موثر با اعضای انجمن و پوشش 
اخبار و مطالب شرکت های عضو انجمن، تریبونی باشد برای تولیدکنندگان فوالد تا 
بتوانند مشکالتشان را بیان کنند، دغدغه های خود را مطرح کنند و برای ارتقای تولید 
و بهبــود بازار فوالد راهکار ارائه بدهنــد. همچنین افتخار می کنیم که دولتمردان و 
نمایندگان مجلس و سایر تصمیم گیران و تصمیم سازان صنعت فوالد کشور خود را از 
جنس تولیدکنندگان فوالد دانستند و با بیان نقطه نظراتشان در بولتن »اخبار فوالد« 
و سایر رسانه های انجمن، نشان دادند که به تمامی ابعاد برای حمایت از تولید داخلی 

فوالد توجه دارند.

امیدوارم با حمایت اعضای محترم انجمن و مســئولین حاکمیتی کشور در نهادهای 
مختلف و تالش و تعامل روزافزون تیم رسانه ای انجمن شاهد بالندگی این رسانه ها از 

جمله بولتن »اخبار فوالد« باشیم.

رسانه ای برای اعضای انجمن و خانواده فوالد ایران

حمید رضا طاهری زاده

ایده پرداز بولتن اخبار فوالد
سید رسول خلیفه سلطانی

مدیر مسئول بولتن اخبار فوالد

به مناسبت صدمین 
شماره بولتن اخبار 

فوالد

رسانه ای برای
 بیان دغدغه های 

تولید کنندگان 
فوالد

ســیدمحمد فاطمیان، مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت و گو با 
خبرنگار چیالن از عدم وجود نگرانی درباره اتهام دامپینگ برای فوالدسازان ایرانی خبر داد و گفت: این 

ادعایی است که باید اثبات شود و ما از آن نگران نیستیم و معتقدیم این ادعا واقعیت ندارد.

در حال جمع آوری مدارک و مستنداتی دال بر رد دامپینگ ایرانیم

فاطمیان در ادامه توضیح داد: فوالد مبارکه با همکاری وزارت خانه مدارک و مستنداتی دال بر 
نقض دامپینگ آماده می کنند و تا بدین لحظه اتفاق خاصی در این زمینه نیافتاده و آن طور که 
مسئوالن این شرکت اخیرا اعالم کرده اند جای نگرانی درخصوص این موضوع نیست و تنها می 

توان منتظر ماند و دید نتیجه بررسی این ادعا به کجا خواهد رسید.

ادعای دامپینگ ایران بخاطر فشار حفظ بازار است

این مقام مسئول افزود: تمامی کشورها به دنبال توسعه بازار خود هستند و روش های مختلفی 
برای توسعه و حفظ این بازار دارند. در این میان کشورهای رقیب برای کسب جایگاهی در این 
بازارها به راه های زیادی همچون بیان این گونه ادعاها متوسل می شوند تا شاید از طریق اعمال 

تعرفه های ترجیحی یا قوانین ضد دامپینگ بازار را به دست بگیرند.

انعقاد تفاهم نامه ها با انجمن های تخصصی به هدف توسعه صادرات

وی امضای تفاهم نامه ها با انجمن های تخصصی را یکی از کارهای مفید در حوزه توسعه صادرات عنوان 
کرد و گفت: با امضای این تفاهم نامه ها واحدهای عضو این انجمن ها مثل انجمن تولیدکنندگان فوالد، 
برنامه های خود را در توسعه صادرات و کشورهای هدف ارائه می کنند و جلسات پایش به طور منظم 

برگزار و این اقدامات را رصد می کند.

فاطمیان، صادرات پیش بینی شــده بخش معدن و صنایع معدنی در ســال جاری راا7.5 میلیارد دالر 
تخمین زد و گفت: براساس سامانه پایش و عملکرد سه ماهه، نسبت عملکرد مطلوبی در گروه کاالیی 
معدن و صنایع معدنی داشتیم و به منظور رفع موانع صادراتی و تحقق این هدف، هماهنگی با بانک ها، 

حمل و نقل و گمرک را پیگیری می کنیم.

فوالدسازان باید برای صادرات چه پیش نیازهایی را رعایت کنند؟

مدیــرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت این را هم گفت که اگر تولیدکنندگان به 
سمت ارتقا بهره وری، ارتقا کیفیت و کاهش قیمت تمام شده و رقابتی بودن قیمت ها، خدمات پس از 
فروش، برندینگ، مارکتینگ و اعتبارسازی در ذهن مخاطب بازار هدف بروند که البته این اهداف در دراز 
مدت اتفاق می افتد و همچنین نظام هدفمند و دفاتر مناسبی برای فروش خود داشته باشند یا عرضه 
کاال به درســتی از سوی آنها صورت بگیرد و مهم تر از همه اینها محصول خود را به درستی به دست 
مشتریان خود برسانند و منافع مشتریان را در نظر بگیرد، قطعا آن کاال مجوز ورود خود به کشورهای 

دیگر را پیدا خواهد کرد.

بیشتر درگیر افزایش تولید بوده ایم تا تولید رقابتی

این مقام دولتی تصریح کرد: اگر در بخش صادرات موفق نبودیم و محصوالتمان مزیت رقابتی در مقابل 
سایر رقبا نداشته، دلیلش آن است که طی سال های گذشته بیشتر سرگرم افزایش تولید بودیم تا به فکر 
ورود به بازارهای جهانی. امروز برای ورود به بازارهای جهانی، مزیت نسبی و مطلق مطرح نیست بلکه 

مزیت رقابتی مطرح است.

گفت و گوی صریح بولتن  با دکتر فاطمیان:

ادعای دامپینگ ایران 
جای نگرانی ندارد
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خبر داخلی

بارگیری محموله ورق اکسین به 
اروپا

نخستین محموله های ورق های فوالدی اکسین خوزستان 
از بندر امام بارگیری و به مقصد آلمان و ایتالیا ارسال شد.

به گزارش خبرنگار چیالن، عزیز قنواتی، مدیرعامل شرکت 
فوالد آکسین خوزستان حجم این محموله که مورد مصرف آن صنایع کشتی سازی است 
را 3 هــزار و 200 تن به ارزش تقریبی یک میلیون و 500 هزار دالر اعالم کرد. قنواتی از 
برنامه این شرکت برای صادرات ورق های فوالدی نیز خبر داد و گفت: برنامه ریزی هایی 
برای صادرات ورق فوالدی به ســایر کشورهای اروپایی و آسیایی در نظر داریم. طبق این 

خبر، ظرفیت تولید فوالد اکسین نیز ساالنه 300 هزار تن فرآورده های فوالدی است. 
       
      

سرقینی:
 ظرفیت های جدیدی در چرخه 

فوالد افزوده می شود
دکتر سرقینی، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت 
، معدن و تجارت در نشســت خبری خــود، یکی از محورها و 
سیاست دولت را تکیمل زنجیره ارزش عنوان کرد و گفت: تکمیل زنجیره به منظور توقف 
خام فروشی اســت و در این راستا زنجیره ارزش فوالد و مس در دستور کار وزارت صمت 

قرار گرفته است.

 به گزارش چیالن آنالین، ســرقینی در این نشست به ظرفیت های ایجاد شده در زنجیره 
ارزش فوالد اشاره کرد و افزود: طی سه سال گذشته و تا پایان سال 94 حدود 23 میلیون 
تن ظرفیت جدید در این چرخه اضافه شــد و امسال به میزان20 میلیون ظرفیت جدید 
راه اندازی می شود. در سال 96 نیز 11 میلیون ظرفیت جدید در چرخه فوالد افزوده        می 
شــود. وی برنامه ریزی صادرات فوالد و مس کشور را برای امسال، صادرات 6 میلیون تن 
فوالد و 240 هزار تن صادرات مس عنوان کرد درحالی که در سال 94 تنها 4 میلیون تن 

فوالد از کشور صادر شده بود.     
 

به گزارش بولتن اخبار فوالد، فرماندار خرمشهر افتتاح رسمی 
فوالد کاوه خرمشــهر را نیمه نخست ســال جاری و تا پایان 
شــهریور ماه عنوان کرد. ولــی اهلل حیاتی با بیان این مطلب 

گفت: با افتتاح این طرح برای 600 نفر به صورت مستقیم اشتغالزایی ایجاد می شود. 

شایان ذکر است که فوالد کاوه اروند هست در منطقه خرمشهر و منطقه آزاد اروند تاسیس 
شده است و با سرمایه گذاری 2 هزار و 962 میلیارد ریال در زمینه تولید انواع فوالد اسفنجی 
آغاز به کار کرده  است و در اسفند ماه پارسال پیشرفت فیزیکی آن حدود 70 درصد اعالم 

شد.       
   

تکنولوژی کوره قوس فوالد خراسان 
با همکاری دانیلی ارتقا  می یابد

شــرکت دانیلی ایتالیا با امضای تفاهم نامه ای با مجتمع فوالد 
خراسان، در ارتقای تکنولوژی کوره قوس الکتریک همکاری می 

کند.

به گزارش چیالن به نقل از روابط عمومی شرکت فوالد خراسان، در دیدار »کنزاتی« نماینده 
شرکت »دانیلی« با ســید حسین احمدی، مدیر عامل فوالد خراســان، طرفین ضمن ابراز 
خرسندی نسبت به از سرگیری همکاری های فنی و تکنولوژیکی  میان دانیلی و فوالد خراسان، 
با امضای موافقت نامه ای در خصوص ریومپینگ ارتقای تکنولوژی کوره قوس همکاری خود 

را آغاز کردند.

به گفته معاون بهره برداری شرکت، با گذشت بیش از یک دهه از تولید فوالدسازی در مجتمع 
و کســب تجارب گوناگون و دست یابی به ظرفیت اسمی تولید فوالد خام در مجتمع فوالد 
خراسان و نیز ضرورت بهینه سازی تولید، این نیاز به ارتقای تجهیزات و فناوری کامال احساس 
می شد که خوشبختانه با شروع همکاری با شرکت دانیلی امیدواریم این اصالح تکنولوژی و 

ارتقای آن هر چه سریع تر اتفاق بیفتد.

زارع با بیان این که در چند سال پیاپی حد نصاب تولید در واحد فوالدسازی ثابت مانده افزود: 
با رســیدن به حداکثر ظرفیت، با توجه به تجارب ارزشمند همکاران، افزایش ظرفیت تولید 
نیازمند ارتقای تکنولوژی کوره قوس ارزیابی می شود. وی نتایج ارتقای تکنولوژی کوره قوس 
را عالوه بر افزایش ظرفیت تولید، کاهش مصرف انرژی و نیز مواد اولیه و در نتیجه باال رفتن 

راندمان تولید عنوان نمود.

معاون طرح و توسعه شرکت نیز در این باره اظهار داشت: ارتقای راندمان تولید و بهره وری از 
الزامات تولید اقتصادی و بهره ور است و به نظر می رسد که در شرایط فعلی شرکت ها باید 
به سمتی حرکت کنند که مصرف انرژی و سایر هزینه های تولید از جمله مواد اولیه را کاهش 

دهند تا بتوانند محصوالت رقابت پذیر تولید کنند.

پیرو این گزارش، مهندس اسحاقیان خبر داده است: ارتقای تکنولوژی کوره قوس در مجتمع 
فوالد خراسان که با سفر نمایندگان شرکت ایتالیایی آغاز شده است، احتماال حدود یک سال 

به طول خواهد انجامید.      
    

بهره برداری از یک واحد مقاطع 
فوالدی در شهرضا

گزارش بولتن اخبار فوالد به نقل از ایرنا، یک واحد تولید 
میلگرد آجدار و مقاطع فوالدی در شهرک رازی شهرضا 

به بهره برداری رسید. 

ایــن واحد تولیدی به ظرفیت 300 هزار تن میلگرد آجدار با ســرمایه گذاری 600 
میلیارد ریالی توسط بخش خصوصی و در دو فاز عملیاتی شد. فاز نخست این طرح 
در سال 90 به بهره برداری رسید و احداث فاز دوم از سال 91 آغاز شده و به تازگی 
به بهره برداری رســیده است. مواد اولیه این کارخانه که شمش است تا حد امکان از 

کارخانجات داخلی نظیر فوالد خوزستان و فوالد اردکان تامین خواهد شد.  
  

   

براســاس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت تولید فوالد خام 
کشــور در سه ماهه نخست امســال به 4 میلیون و 701 هزار 
تن رسید که درمقایسه با مدت مشابه سال قبل 9 درصد رشد 

داشته است. 

به گزارش چیالن آنالین، درحالی شاهد رشد صادرات در بخش تولید فوالد خام بودیم که 
میزان تولید محصوالت فوالدی افت 1.1 درصدی را به ثبت رسانده است. تولید محصوالت 
فوالی در این مدت 4 میلیون و 40 هزار تن بوده است. همچین تولید سنگ آهن ایران در 
این مدت 0.3 درصد افت نسبت به سه ماهه سال 94 داشته و به 7 میلیون و 652 هزار تن 

رسید.       
   

رشد 9 درصدی تولید فوالد خام 
ایران طی سه ماه

فوالد کاوه خرمشهر تا پایان شهریور به 
بهره برداری می رسد

رشد 77 درصدی صادرات فوالد ایران در 4 ماه 
نخست امسال

براســاس آمار منتشر شده از ســوی مدیریت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو، 
صادرات فوالد شــرکت های بزرگ ایران به بیش از 521 هزار تن رســید که رشد 86 

درصدی را نسبت به تیر ماه 94 داشته است.

 براســاس این گزارش صادرات این شرکت ها در 4 ماهه نخست امسال نیز به بیش از 
دو میلیون تن رســیده است که رشد 77 درصدی را درمقایسه با مدت مشابه سال 94 

نشان می دهد.

به گزارش بولتن اخبار فوالد، بیشترین صادرات مربوط به شرکت فوالد مبارکه با نزدیک 
به 798 هزار تن صادرات بوده است و فوالد خوزستان در رتبه دوم قرار داشت. صادرات 
4 ماهه فوالد خوزستان 924 هزار تن، فوالد هرمزگان 365 هزار تن، ذوب آهن اصفهان 
214 هزار تن، فوالد خراسان 34 هزار تن، فوالد آلیاژی ایران 24 هزار تن و فوالد اکسین 
6.5 هزار تن بوده است که این شرکت ها به ترتیب رتبه دوم تا هفتم در صادرات فوالد 

کسب کردند.

   

بائو استیل در ایران برای خود 
سنگ تمام گذاشت

به گزارش بولتن اخبار فوالد به نقل از ایمیدرو، مســئوالن 
شــرکت بائو استیل در ســفر اخیر خود به ایران با اشاره به 
امکاناتی که این شرکت در زمینه های فوالد، معادن، اسکله، 
حوزه آی تی و مالی دارد اظهار داشتند: کارخانه هایي که در 
چین راه اندازي کرده ایم از استاندارد باالي زیست محیطي برخوردارند که حتي از برخي 

شرکتهاي اروپایي و امریکایي نیز پیشرفته تر است.

آنها از دستور کار شرکت هاي بزرگ چیني براي توسعه همکاري با ایران، به عنوان برنامه 
دولت چین یاد کرد و ادامه داد: این شــرکت از شرایط نقدینگي باالیي برخوردار است به 

طوري که گردش مالي ساالنه بائو استیل به 130 میلیارد دالر مي رسد. 

طبق این خبر، بائو اســتیل خواستار همکاری با ایران در صنعت فوالد و بخش اکتشافات 
معادن شد.
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بائو اســتیل چین ظرفیت فوالد 
ضد زنگ خــود را 600 هزار تن 

افزایش می دهد
بائواستیل چین با دریافت واکنش مثبت دولت درخصوص 
موضــوع ظرفیت ها، ظرفیت تولید خــود را 600 هزار تن 

افزایش خواهد داد. 

 به گزارش بولتن اخبار فوالد، این اقدام بائواســتیل، منجر به تحول و ارتقا صنعت فوالد 
ضد زنگ چین خواهد شد. بائواستیل با افزودن این میزان به تولیدات خود، ظرفیت 1.2 
میلیون تنی خود را به 1.6 میلیون تن در آینده ارتقا خواهد داد. این شرکت همچنین قصد 
دارد با افزودن یک خط  تولید نورد گرم جدید که جایگزین خط تولید قدیمی می شود، 
ظرفیت تولید نورد گرم خود را به 3 میلیون تن برساند. پیش بینی می شود این خط تولید 

تا اوایل سال 2018 وارد مدار شود.

 

براساس اطالعات منتشر شده توسط واحد نظارت بر واردات 
فوالد وزارت بازرگانی آمریکا، این کشــور در ماه جوالی در 
مجموع 3 میلیون و 198 هزار تن فوالد وارد کرد که رشد 7 
درصدی را نسبت به ماه ژوئن نشان می دهد. این کشور در 

ماه ژوئن 2 میلیون و 978 هزار تن فوالد وارد کرده بود.

به گزارش بولتن اخبار فوالد، در ماه ژوئن آمریکا بالغ بر 2 میلیون و 439 هزار تن محصول 
هایی وارد کرده بود که افت 10 درصد نسبت به ماه می داشت چراکه واردات ماه می این 

محصوالت 2 میلیون و 218 هزار تن بوده است.

گفتنی اســت، آمریکا در 7 ماهه ابتدای امسال 18 میلیون و 713 هزار تن فوالد خام و 
15 میلیــون و 211 هزار تن محصول نهایی وارد کرده که به ترتیب در بخش فوالد خام 
افت 25 درصدی و در بخش محصول نهایی کاهش 26 درصدی را به ثبت رسانده است.

   

واردات فوالد آمریکا در ماه جوالی 
افزایشی بود

اروپایی  فوالدســازان  تصمیم 
برای افزایش قیمت ورق

به گزارش بولتن اخبار فوالد، کارخانه های فوالد اروپا در نظر 
دارند قیمت های ورق را بعد از اتمام تابستان افزایش دهند. 
طبــق این گزارش، انتظار می رود این افزایش قیمتها در ماه 
سپتامبر اتفاق بیافتد. اگرچه این تصمیم از سوی فوالدسازان 
اروپایی اتخاذ شده است اما بازار هنوز در ثبات به سر می برد. با این حال برخی معتقدند با 
شروع تحقیقات ضد دامپینگ کمیسیون اروپا درخصوص واردات ورق گرم، قیمت ها منطقی 
تر شده و در نتیجه وضعیت ثبت سفارش فوالد را بهبود می بخشد که این موضوع به افزایش 

قیمت های ورق می انجامد. 

هند حداقــل قیمت واردات 66 
محصول فوالدی را برای دو ماه 

دیگر افزایش می دهد

به گزارش بولتن اخبار فوالد، مدیرکل تجارت خارجه هند 
اعالم کرد حداقل قیمت وارداتی 66 محصول فوالدی را برای یک دوره 2 ماهه افزایش 

افزایش داده است.

طبق این گزارش، محدوده قیمت های وارداتی بین 341 تا 725 دالر در هر تن خواهد 
بود که تا 4 اکتبر امسال افزایش خواهد یافت تا از صنعت فوالد داخلی حمایت شود. این 
66 قلم شامل محصوالت نیمه نهایی از آهن تا فوالد آلیاژی، محصوالت تخت نورد شده 
در عرض های مختلف و میلگردها می باشد. البته پیش از این نیز دولت هند به منظور 
حمایت از صنعت فوالدی داخلی این کشور، وارداتی و حداقل قیمت های وارداتی 173 

محصول فوالدی را برای مدت 6 ماه اعمال کرده بود.    
   

سقوط واردات و ارزش صادرات 
محصوالت فوالدی فرانســه در 

نیمه نخست امسال
براســاس اطالعات صنعتی و اقتصادی فرانســه، ارزش 
صادرات فوالد و فوالد آلیاژی فرانســه در نیمه اول سال 
جاری میالدی بالغ بر 41.7 میلیارد یورو بوده که افت 13.7 درصدی نســبت به مدت 

مشابه سال قبل داشته است.

 به گزارش بولتن اخبار فوالد، در این مدت صادرات فوالد فرانسه به 7.774 میلیارد یورو 
رســید که 26.4 درصد افت نسبت به 6 ماهه ابتدایی سال 2015 داشت؛ این درحالی 
است که صادرات ورق سرد شاهد رشد 10.1 درصدی نسبت به 6 ماهه پارسال داشته 
اســت. صادرات فوالد نورد سرد فرانسه 2.813 میلیارد یورو بوده است. مفتول فوالدی 
پوشش دار نیز در این مدت افت 5.4 درصدی را به ثبت رساند و  ارزش صادرات آن به 

1.820 میلیارد یورو رسید.   

 

آمار گمرک چین نشــان می دهد میزان واردات سنگ 
آهن چین در ماه جوالی رکورد تازه ای را به ثبت رساند 

و به بیشترین میزان طی 7 ماه اخیر رسید.

 به گزارش چیالن آنالین، حجم ســنگ آهن وارد شده 
در ماه جوالی 88.4 میلیون تن بوده که نسبت به ژوئن 
8.3 درصد رشد را نشان می دهد. گفته می شود، حجم 
واردات ســنگ آهن از ابتدای ژانویه تا پایان جوالی به چین 582 میلیون تن بوده که 
رشد 8.1 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است که به اعتقاد بسیاری 
از کارشناسان دلیل این رشد صادرات افزایش بهای فوالد به میزان 30 درصد طی مدت 
مذکور بوده اســت. طبق این گزارش، بیشترین حجم وارداتی به چین از بندر هدلند 

استرالیا بوده است.

   

رکــورد جدید در واردات ســنگ آهن به چین 
درپی افزایش 30 درصدی بهای فوالد

تقاضــای فوالد در ســال 2017 
افزایشی است

متال بولتــن در جدیدترین گزارش خود به موضوع بهبود 
مصــرف جهانی فوالدی و چشــم اندازهــا در این صنعت 

پرداخته است.

به گزارش چیالن، موسسه تحقیقاتی متال بولتن اوایل سال جاری میالدی پیش بینی کرده 
بود که پس از کاهش چشمگیر تقاضا در سال گذشته، تقاضا در بخش فلزات تسریع شده 
و در بخش فوالد بهبود می یابد. با گذشت بیش از 7 ماه از سال، پیش بینی ها درست به 
نظر می رسد و بهبود مصرف محصوالت فوالدی نهایی حاکی از درست بودن این تخمین 

ها و برآوردها دارد.

مصرف محصوالت نهایی فوالد 9 میلیون تن بهبود یافته و شــاهد احیای تقاضا در صنعت 
فوالد بودیم و این درحالی است که پیش بینی می شد در چین برای سومین سال متوالی 

تقاضا کاهش یابد.

محدودیت های اعمال شده بر فوالد چین 
تا دو هفته دیگر ادامه دارد

کمتر از دو هفته دیگر تا نشست گروه بیست )G20( که متشکل از وزرای دارایی و روسای 
بانک های مرکزی 19 کشور به همراه اتحادیه اروپا است مانده است. این گروه که در نشست 
های اخیــر خود به موضوع مازاد عرضه فوالد در دنیا توجه 
ویژه داشته در نشســت ماه آینده که در 6 سپتامبر 2016 
برگزار خواهد شد نیز این مساله را نیز پیگیری خواهد کرد. 
محدودیتهای آلودگی در برخی اســتان های چین ازجمله 
تانگشان تداوم دارد که می تواند بر روی بازار فوالد تاثیرگذار 
باشــد چه بسا این محدودیت ها در ماه های گذشته سبب 
رشــد قیمت سنگ آهن و فوالد شده است. پیش بینی می 
شود محدودیت های اعمال شده بر روی فوالد چین تا بعد از 
اجالس G20 در این کشور یعنی تا دو هفته دیگر ادامه داشته باشد بنابراین روند قیمت ها 

اگر نزولی نباشد روند ثابتی در پیش خواهد گرفت.

رشد ناچیز صادرات فوالد ژاپن
متال بولتن در جدیدترین گزارش خود به موضوع بهبود 
مصرف جهانی فوالدی و چشــم اندازها در این صنعت 

پرداخته است.

به گزارش چیالن، موسسه تحقیقاتی متال بولتن اوایل 
ســال جاری میالدی پیش بینی کرده بود که پس از کاهش چشمگیر تقاضا در سال 
گذشته، تقاضا در بخش فلزات تسریع شده و در بخش فوالد بهبود می یابد. با گذشت 
بیش از 7 ماه از سال، پیش بینی ها درست به نظر می رسد و بهبود مصرف محصوالت 

فوالدی نهایی حاکی از درست بودن این تخمین ها و برآوردها دارد.

مصرف محصوالت نهایی فوالد 9 میلیون تن بهبود یافته و شاهد احیای تقاضا در صنعت 
فوالد بودیم و این درحالی اســت که پیش بینی می شد در چین برای سومین سال 

متوالی تقاضا کاهش یابد.

واردات بیش از ۵3 میلیون تن ســنگ آهن 
به کشورهای اتحادیه اروپا

28 کشــور عضو اتحادیه اروپا در مــاه ژوئن 10.16 
میلیون تن سنگ آهن وارد کردند. این میزان واردات 
افت 0.8 درصدی درمقایسه با مدت مشابه سال قبل 
داشته اســت. در نیمه نخست امسال هم اعضای این 
اتحادیه جمعا 53 میلیون و 323 هزار تن سنگ اهن 
وارد کرده اند که 9.2 درصد نســبت به نیمه اول سال 

2015 افت داشته است.

از این میزان واردات، 25 میلیون تن از برزیل بوده که یعنی برزیل سهم 47 درصدی 
را از بازار اروپا به خود اختصاص داده اســت. ارزش کل این واردات هم بالغ بر 2787 
میلیون دالر برآورد شــده که افت 27.7 درصدی را نسبت به 6 ماهه نخست پارسال 

تجربه کرده است.
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گام اول: توقف فروش اعتباری میلگرد

در نخســتین جلســه هم اندیشــی تولیدکنندگان میلگرد که 17 مرداد ماه 
برگزارشد، نوردکاران تصمیم مهمی گرفتند و توافق کردند که فروش اعتباری 
را متوقف کنند. احمد خوروش، عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد 
ایران، در گفت و گوی اختصاصی با  »چیالن« در خصوص نتایج جلسه مذکور 
گفت:  در این جلسه توافق کردیم که در گام اول با همکاری کارخانجات بزرگ 
نوردی و با هدف واقعی سازی قیمت میلگرد کارخانجات مختلف در بازار، فروش 
های اعتباری متوقف شود و کارخانجات تولیدکننده میلگرد قیمت های نقدی 

و واقعی را اعالم کنند. 

خوروش با اشاره به حضور شــرکت های تاثیرگذار بازار میلگرد از جمله ذوب 
آهن اصفهان، فوالد خراسان، مجتمع فوالد کویر، فوالد صنعت بناب، صبا فوالد 
زاگرس، فوالد هیربد، سیما فوالد جهان و گروه ملی صنعتی فوالد در این جلسه 
افزود: تولید محصوالت نوردی در شــرایط فعلی در وضعیت مطلوبی نیست و 
امیدواریم با تصمیمات اتخاذ شــده در این جلسه به نتیجه مطلوب رسیده و از 
کاهش بیشتر قیمت ها جلوگیری کنیم. وی با اشاره به هم قسم شدن واحدهای 
تولیدی در این جلسه اضافه کرد: باید هماهنگی هایی توسط شرکت های نوردی 
صورت گیرد تا قیمت ها در بازار به ثبات برســدکه در جلسه مذکور و حضور 

واحدهای بزرگ و تاثیرگذار در بازار میلگرد این تصمیمات اتخاذ شد.

گام دوم: کاهش بازه تفاوت قیمت فروش کارخانجات با یکدیگر

در جلسه دوم هم اندیشی تولیدکنندگان میلگرد که در تاریخ 23 مرداد برگزار 
شــد، دو شرکت آریا ذوب و پرشــین فوالد هم به جمع حاضرین جلسه قبل 
افزوده شدند و یک تصمیم مهم در این جلسه گرفته شد. تصمیمی که برخی 
کارشناســان از آن به عنوان تصمیم استراتژیک تولیدکنندگان یاد کردند و آن 
کاهــش بازه تفاوت قیمت فروش کارخانجات با یکدیگر بود که به دلیل رقابت 

منفی تولیدکنندگان تا 60 تومان هم افزایش یافته بود.

حمیدرضا طاهری زاده، نایب رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد 
در گفتگو با »چیالن« در خصوص نتایج این جلسه اظهار داشت: در جلسه امروز 
توافق شد که قیمت واحدهای تولیدکننده میلگرد در دو سطح اعالم شود که بر 
این اساس برخی شرکت ها که در بازار میلگرد هم شناخته شده تر هستند و هم 
کیفیت بهتری دارند، قیمت باالتر و سایر واحدها در سطحی پایین تر به اعالم 
قیمت خواهند پرداخت. همچنین بر اساس توافقات انجام شده قرار است بازه 
تفاوت قیمت های کف و سقف تولیدکنندگان میلگرد کاهش یابد که این امر به 

ثبات قیمت در بازار کمک شایانی خواهد کرد.
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وی با اشاره به تولید بیش از یک و نیم میلیون تن میلگرد در سه ماهه ابتدایی سال 
جاری خاطر نشان کرد: توافقی  بین حاضرین انجام شد تا در جلسه بعد هر واحد 
تولیدی آمار تولید، فروش، قیمت و موجودی انبار خود و همچنین میانگین تفاوت 
قیمت خرید شــمش و فروش میلگرد را به انجمن اعالم کند تا با نگاه دقیق تری 
تصمیمات بعدی اتخاذ شود چرا که یکی از اهداف اصلی و کالن این جلسات، کنترل 

بازار میلگرد از طریق کاهش یا افزایش تولید و عرضه آن است.

گام سوم: کاهش تفاوت قیمت شمش و میلگرد

سومین جلسه هم اندیشی تولیدکنندگان میلگرد کشور در حالی در تاریخ 30 مرداد 
برگزار شد که توافقات انجام شده در دو جلسه قبلی تا حدود زیادی محقق شده و 
کارخانجات تولیدکننده پایبندی خود به توافقات صنفی را اثبات کردند. همچنین 
در این جلسه چهار شرکت فوالد یزد، فوالد امیرکبیر خزر، فوالد ظفر بناب و نورد 
ایوان غرب نیز به جمع شرکت هایی که در جلسات قبل حضور داشتند، پیوستند.

سید رسول خلیفه سلطانی دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد در تشریح نتایج این 
جلسه به خبرنگار »چیالن« گفت: خوشبختانه تولیدکنندگان میلگرد درک خوبی 
از بازار آهن دارند و تجربه باالی آنها در تعامل با بازار باعث شــده اســت از اتخاذ 
تصمیمات هیجانی دوری کنند و نگاه بلند مدت و پایدار به عرضه و تقاضا داشته 
باشند. بر همین اساس در جلسات سعی شده است گام به گام حرکت کنیم و ضمن 
حفظ ثبات بازار، منافع تولیدکنندگان هم تامین شــود. در این جلسه هم ضمن 
ارزیابی نتایج تصمیمات جلسات قبل، آماری از واحدهای تولیدی اخذ شد و با توجه 
به این اطالعات و فرمایشات حاضرین قرار شد در مسیری حرکت کنیم که تفاوت 
قیمت شــمش و میلگرد در یک بازه زمانی به گونه ای اصالح شود که هم نوردی 
ها بتوانند متناسب با سرمایه گذاری خود کسب درآمد کنند و هم تولیدکنندگان 

شمش بتوانند چرخ کارخانه خود را بچرخانند.

یک سوال مهم

با برگزاری این جلســات و اثر بخشی نتایج آن و البته قرار داخلی نوردکاران برای 
برگزاری جلســات هفتگی، پاسخ به این سوال بسیار اهمیت می یابد که آیا تعهد 
تولیدکنندگان میلگرد به توافقات نانوشــته میان خود پایــدار می ماند؟ نظرات 
متفاوتی در این خصوص ابراز می شــود که به طور مثال پایگاه خبری بورس 24 
در این خصوص نوشته است: »تجربه نشان داده که چندان هم نمی توان به اتحاد 
تولیدکنندگان دل خوش کرد زیرا هنوز اقتصاد ایران یاد نگرفته است که  برای حفظ 
منافع خود به همکاری و هماهنگی نیاز دارد و رقابت همیشه نقطه قوت نیست آن 
هم رقابت منفی. حال در شــرایطی که بزرگان صنعت فوالد احتماال بر سر عهد و 
تعهد نانوشته خود متحد و متفق القول نیستند نمی توان انتظار داشت که واسطه ها 

دست به رقابت منفی نزده و حتی دارایی خود را به آتش نکشند.«

اما دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد اعتقاد دیگری دارد: » تشکیل چنین جلسات 
صنفی و انجام توافقات آن توســط حاضرین که الــزام قانونی هم برای اجرای آن 
ندارند، خود بیانگر اعتماد درون صنفی واحدهای نوردی و تالش آنان برای بهبود 
وضعیت کسب و کارشــان است و به اعتقاد بنده تا زمانی که تصمیمات هیجانی 
در این جلســات اتخاذ نشود، می توان به افزایش هماهنگی و انسجام بین واحدها 
امیدوار بود؛ کما اینکه نتایج مثبت برگزاری دو جلســه قبل کامال مشهود بوده و 

امیدوار کننده است.«

باید منتظر ماند و دید آیا فرهنگ کار صنفی و جمعی در میان نوردکاران 
جواب می دهد یا واقعا اقتصاد فــوالد ایران هنوز کار انفرادی را ترجیح 

میدهد؟

از آذر ماه سال گذشته که مجمع عمومی فوق العاده انجمن تولیدکنندگان 
فوالد با رای قاطع تغییر ساختار این انجمن و رسته ای شدن آن را به 

تصویب رساند، اکثر کارشناسان و مدیران صنعت فوالد منتظر بودند تا 
نتایج این تغییر را مشاهده کنند. حاال حدود یک ماه است که با تشکیل 
جلسات هم اندیشی صنفی در انجمن، نتایج مثبت این تغییر ساختار در 

حال نمایان شدن است. ایجاد هماهنگی بین تولیدکنندگان هر رسته یکی 
از مهمترین اهداف تشکیل رسته ها است و به نظر می رسد با تشکیل این 

گونه جلسات، به تحقق این هدف مهم نزدیک تر خواهیم شد.

جلسات هم اندیشی از بدو تاسیس انجمن تولیدکنندگان فوالد بین اعضای 
آن برگزار می شده است  اما برای نخستین بار است که این جلسات با 

حضور تولیدکنندگان یک محصول مثل میلگرد برگزار و برای انسجام بیشتر 

نوردکاران برنامه ریزی می شود، آن هم به صورت کامال توافقی و هدفمند.

تاکنون 3 جلسه هم اندیشی بین تولیدکنندگان میلگرد برگزار شده و از قرار 
معلوم جلسات هم اندیشی دیگری نیز بین تولیدکنندگان شمش فوالدی و 

همچنین ورق های فوالدی برگزار خواهد شد. نفس برگزاری چنین جلساتی 
به خودی خود مثبت است حتی اگر نتیجه ملموسی نیز نداشته باشد چرا که 

موجب نزدیکی تولیدکنندگان به یکدیگر و افزایش هماهنگی آنان خواهد شد 
ضمن اینکه در شرایط رکودی، رقابت منفی بین واحدهای تولیدی را کاهش می 
دهد و از شدت گرفتن افت قیمت ها جلوگیری می کند. حال آنکه نگاهی به سه 
جلسه هم اندیشی برگزارشده بین تولیدکنندگان میلگرد نشان می دهد که این 

جلسات نتایج مهم و مثبتی در بر داشته است:

یادداشتی در باب جلسات هم اندیشی در انجمن فوالد ؛
پرش سه گام تولیدکنندگان میلگرد
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ش ویژه
گزار



قیمت هاي جهاني
 تهیه و تنظیم: مریم رحیمی

میانگین قیمت 
درهفته منتهی به 
10 جوالی 2016

41/5-42/5

57/5-58/5

28/5-29/5

183-189

315

355-360

350-355

431-437

390-395

376-381

503/5-514/5

سرخط خبرهای اقتصادی

داخلی
مهر: نرخ تورم صنعتی در بهار 95 حدود 0.4 درصد افزایش یافت. �
ایسنا: 30درصد وام های بانکی به صنعت و معدن رسید. �
ایرنا: کره جنوبی اولین مرکز پشتیبانی تجار را برای توسعه روابط با ایراندر سئول  �

راه اندازی کرد.
بیزینس استاندارد: هند 1700 تن ریل به ایران ارسال کرد �
تسنیم: در 4  ماهه نخست امسال صادرات غیرنفتی رشد 21درصدی را تجربه کرد  �

درحالی که واردات افت 7 درصدی داشت.
ای بی سی نیوز: ایران خواستار ایجاد منطقه آزاد تجاری با آذربایجان شد �
ایرنا: سازمان ملل متحد از برنامه های توسعه پایدار ایران حمایت می کند. �
ایسنا: محسن رنانی: برای خروج از رکود باید نظام سیاسی قیام کند. �
مهر: تسهیالت پرداختی بانک  ها در سه ماهه سال 95 به بخش های اقتصادی 934  �

هزار میلیارد ریال رسید.
تسنیم: رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: جبران کسری بودجه دولت با تک نرخی  �

کردن ارز به ضرر کنترل تورم است.
بانک مرکزی  � بانکی،  نویس دو الیحه  نهایی پیش  انتشار متن  با  ایرنا: همزمان 

فراخوانی جهت رفع کاستی های احتمالی و تکمیل این لوایح منتشر کرد.
تولید  � ارزی و پولی حامی  ایران: سیاست های  اتاق  نمایندگان  مهر: عضو هیئت 

صادراتی شود.
ایرنا: محمدباقر نوبخت: در بهار 95، روزانه 2 میلیون و 568 هزار بشکه نفت از  �

کشور صادر شد.
مهر: نفت ایران گران ترین نفت جهان شد/ ردپای سیاست های نفتی آمریکا در سقوط  �

آزاد قیمت نفت دیده می شود
المانیتور: رشد بخش مسکن ایران در راه است �
ایرنا: طیب نیا: به زودی شاهد برقراری ارتباط با بانک های بزرگ جهانی خواهیم بود. �
فارس: در الیحه جدید بانکی متولی صنعت به عنوان بخش واقعی اقتصاد و نماینده  �

عضو کمیسیون برنامه و بودجه از ترکیب سیاست گذار پولی  شدند.
فارس: خرید و فروش سهام عدالت در حال حاضر ممنوع و غیرقانونی است. �

خارجی
بین شرکت های  � اعتماد  از کاهش 53 درصدی  بی سی در گزارشی  بی  فارس: 

انگلیسی برای سرمایه گذاری در حوزه صنعت خبر داد
بلومبرگ: بازار جهانی همچنان به افزایش قیمت طال خوشبین است �
راشاتودی: کسری بودجه آمریکا در ماه ژوئن به باالترین میزان از آگوست سال  �

2015 تاکنون رسید
نیوزنو: به دنبال جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا بهای مسکن در این کشور نزولی شد �
تسنیم: تحلیل گر گلدمن ساچه: برگزاری مسابقات المپیک ریو، موجب تقویت  �

اقتصاد برزیل نخواهد شد
دیلی تلگراف: سفیر چین در انگلیس: روابط لندن-پکن در تقاطعی سرنوشت  ساز  �

قرار دارد
ژاپن نیوز: ژاپن، چین را متهم به اقدامات تحریک آمیز در مناطق مورد مناقشه کرد �
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میانگین قیمت 
درهفته منتهی به 
18 جوالی 2016

45-46

62/5-63/5

28/5-29/5

192-196

320

369-372

350-355

439-445

390-395

378-382

506-513

میانگین قیمت 

درهفته منتهی به 

2 آگوست2016

46-47

68/5-69/5

28/5-29/5

199-203

318

362-367

360-365

444-450

400-410

380-390

494/5-505/5

میانگین قیمت 
درهفته منتهی به 
2 آگوست 2016

46-47

69-70

28/5-29/5

199-203

320

368-370

365-370

446-451

400-410

380-390

496/5-507/5

2
 شماره 100 و 101 
 نیمه اول مرداد    ماه 
 1395 

مشخصاتمحصول
میانگین قیمت 

درهفته منتهی به 
6  ژوئن 2016

میانگین قیمت 
درهفته منتهی به 
12  ژوئن 2016

میانگین قیمت 
درهفته منتهی به 
19 ژوئن 2016

میانگین قیمت 
درهفته منتهی به 
26 ژوئن 2016

میانگین قیمت 
درهفته منتهی به 
4 جوالی 2016

سنگ آهن
 CFR -58 درصد وارداتی

شمال چین
38-3940/5-41/538/5-39/539-4041/5-42/5

سنگ آهن
 CFR -65 درصد وارداتی

شمال چین
54-5556-5754/5-55/554/5-55/557-58

سنگ آهن
 CFR -52 درصد وارداتی

شمال چین
26-2727-2824/5-25/525/5-26/528/5-29/5

قراضه
 صادراتی FOB دریای 

سیاه
198-202190-194185-189194/5-199/5189-195

شمش
صادراتی- FOB دریای 

سیاه
312305310305313

350-328345-335322-340330-335332-330ورق گرم- صادراتی چینورق گرم

ورق گرم
 صادراتی FOB دریای 

سیاه
410-415390-400375-385360-365350-365

445-453/5434-483442/5-397461-490374-468 وارداتی اروپا CIFورق گرم

410-410400-435400-455425-475445-465 صادراتی دریای سیاهورق سرد

FOB 410-420389-399395-405385-390380-385 صادراتی ترکیهمیلگرد

520/5-517509/5-529506-542/5517-552531/5-540 داخلی اروپامیلگرد
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سعید رئوفی

رئیس هیئت مدیره صبافوالد زاگرس

شــاید جایگاه و کارکرد انجمن ها و تشکل های صنفی در ایران چندان ملموس نباشد اما 
فعالیت تشکل ها و وقوف تولیدکنندگان به فعالیت در قالب انجمن ها و تشکل ها و اتحادیه 
ها به تأمین منافع بلندمدت آنها می انجامد و یکی از جلوه های توسعه صنعت فوالد و صنایع 

معدنی محسوب می شود.

انجمن های صنعتی در کشورهای مختلف جهان وظایف متنوعی را دنبال کرده اند: حمایت 
صنفــی از منافع اعضای تولید کننده، برنامه ریزی برای رونق بازار محصوالت اعضاء، برنامه 
های رونق کسب و کار و تحریک بازار، تدوین راهکارهای فنی در حوزه بهینه سازی، کیفیت 
تولید و استاندارد محصول، اطالع رسانی، فعالیت های رسانه ای و ارتباطات تخصصی، آموزش 
های کاربردی، ایجاد تعامل بین اعضاء و جلوگیری از رقابت های منفی بین اعضاء، مذاکره با 

نهادهای تصمیم گیر برای تأمین منافع اعضاء و ...

 شاید در دوره کنونی رکود بازار فوالد، صیانت از حیات واحدهای فوالدی و  مراقبت از سرمایه 
گذاری های ایجاد شده در بخش خصوصی و عمومی تولید فوالد کشور از اهمیت بیشتری 
برخوردار باشد، نیاز به فعالیت های شفاف اطالع رسانی و پرهیز از جنجال ها و افشاگری ها 
در قالب رسانه های زیرنظر انجمن تولیدکنندگان فوالد به خوبی دنبال می شود و به کرات هم 
مالحظه شده که شایعه آفرینی هایی که در شبکه های تلگرامی و سایر شبکه های اجتماعی 
برای اعضای انجمن رخ داده اســت توسط رسانه های زیر نظر انجمن شفاف سازی و اطالع 

رسانی شده است که در نهایت به آرامش بازار کمک کرده است.

یکی از تشــکل های موفق صنفی در یکی دو دهه اخیر، انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران 
بوده است که با عضو گیری بیش از 130 شرکت فوالدی و پیگیری مطالبات آنها به موفقیت 
رسیده است و یکی از نقاط انسجام انجمن، پوشش خوب فعالیت های انجمن و اعضای آن 
توسط رسانه های تحت نظر و زیرمجموعه آن است که بولتن اخبار فوالد در این 100 شماره 
و انتشار مستمر نشریه تخصصی چیالن در این راستا حرکت کرده و توانسته است عالوه بر 
پوشــش فعالیت های انجمن و اعضایش، چشم اندازی هم به مخاطب درباره روند بازارهای 

داخلی و خارجی دهد.

به نظر بنده یکی از وظایف این رســانه داخلی انجمن، عالوه بر ارائه چشــم انداز صحیح از 
بازارهای داخلی و خارجی، جلب مشارکت اعضای انجمن است. عدم آگاهی از فرهنگ فعالیت 
صنفی و درگیر شدن تولیدکنندگان با مشکالت جاری و مشکالت رکود بازار نباید به عدم 
مشــارکت تولیدکنندگان منجر شــود چرا که این رویه به عمیق تر شدن مشکالت جاری 
تولیدکنندگان کشــور می انجامد وگرنه کناره گیری و عدم مشارکت و نگاه های منفی به 
تأمین منافع ســرمایه گذاران فوالدی نمی انجامد و همفکری و مشارکت در جلسات و هم 

اندیشی ها بهترین راهکار برای رسیدن برای خروج از وضعیت فعلی بازار است.

توانمندِی انجمن 
تولیدکنندگان فوالد جلوه ای 

از توسعه صنعتی فوالد



قیمت های داخلی

بورس کاال

 تهیه و تنظیم: مریم رحیمی

قیمت نبشی و ناودانی در بازار تهران  قیمت ورق روغنی در بازار تهران

ناودانی

نبشی
قیمت میلگرد ساده و آجدار در بازار تهران

قیمت محصوالت فوالدی در بازار تهران 
)واحد: ریال/کیلوگرم(

میلگرد ساده

میلگرد آجدار

قیمت ورق سیاه در بازار تهران

هفته چهارمهفته سوم مردادسایز

0.421,60021,750

0.521,60021,750

0.621,00021,150

0.720,50020,650

0.820,50020,650

0.920,50020,650

120,50020,650

1.2520,50020,650

1.521,00021,150

221,00021,150

2.522,86023,010

هفته چهارمهفته سوم مردادسایز

6.517,25017,300

8******

1013,40013,350

1218,40018,400

1418,40018,400

هفته چهارمهفته سوم مردادسایز

315,50015,000

415,50015,000

515,50015,000

615,50015,000

815,90015,500

1015,90015,500

1215,90016,800

1516,15022,000

هفته چهارمهفته سوم مردادسایز

616,70015,900

815,50015,000

1015,50015,000

1215,50015,000

1415,80015,400

1616,10015,700

1824,00024,000

2024,00024,000

2224,00024,000

هفته چهارمهفته سوم مردادسایز

814,90014,900

1014,20014,200

1214,20014,200

1415,10015,250

1615,10015,250

1815,10015,250

2015,10015,250

2215,10015,250

2515,10015,250

2815,10015,250

30******

3215,30015,600

هفته چهارمهفته سوم مردادسایز

218,21018,300

318,55018,550

418,56018,533

518,60018,800

617,90018,000

818,00017,800

1017,72017,675

1217,60017,850

1518,05018,000

2016,61016,500

2516,37016,450

رونــد تغییرات هفتگی 
قیمت محصوالت فوالدی 

در بازار تهران

نام کاالتولید کننده
قیمت پایانی 

میانگین 
موزون )ریال(

حجم 
معامله 

)تن(
تاریخ تحویلتاریخ معامله

15.6505.3431395/05/111395/06/31ورق گرم Cفوالد مبارکه اصفهان

18.98027.5961395/05/111395/07/30ورق سرد Bفوالد مبارکه اصفهان

15.45015.1271395/05/181395/07/30ورق گرم Bفوالد مبارکه اصفهان

21.4802.6361395/05/181395/08/30ورق گالوانیزه Gفوالد مبارکه اصفهان

15.45030.4701395/05/111395/07/30ورق گرم Bفوالد مبارکه اصفهان

15.6507.4301395/05/181395/07/30ورق گرم Cفوالد مبارکه اصفهان

18.98024.1161395/05/181395/08/30ورق سرد Bفوالد مبارکه اصفهان

21.4803.6961395/05/111395/07/30ورق گالوانیزه Gفوالد مبارکه اصفهان

27.2662.1001395/05/111395/08/11ورق قلع اندودفوالد مبارکه اصفهان

21.4802.5001395/05/111395/08/11ورق گالوانیزه Gفوالد مبارکه اصفهان

نام کاالتولید کننده
قیمت پایانی 

میانگین 
موزون )ریال(

حجم 
معامله 

)تن(
تاریخ تحویلتاریخ معامله

27.2662.6821395/05/181395/08/30ورق قلع اندودفوالد مبارکه اصفهان

15.0001101395/05/061395/05/12تیرآهن 12ذوب آهن اصفهان

14.20020.0001395/05/061395/07/30سبد میلگرد مخلوطذوب آهن اصفهان

13.00080.0001395/05/061395/07/30سبد تیرآهن و میلگردذوب آهن اصفهان

13.9001.0081395/05/111395/05/25سبد میلگرد12تاA3-32ذوب آهن اصفهان

14.4005221395/05/121395/05/31سبد میلگرد و نبشیذوب آهن اصفهان

12.50023.5001395/05/061395/06/31شمش بلوم )5SP)150*150فوالد خوزستان

12.5005.2001395/05/201395/06/31شمش بلوم )5SP)150*150فوالد خوزستان

12.2507.5001395/05/201395/07/15تختال Cفوالد هرمزگان جنوب
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اخبار فوالد
بولتن داخلی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران

صاحب امتیاز: انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران 
مدیر مسئول: سیدرسول خلیفه سلطانی

سیاستگذاری: حمیدرضا طاهری زاده – سعید رئوفی
سردبیر: سید احمد عسکری

گرافیک و صفحه آرایی:  پیمان مرادی 
همـکاران ایـن شـماره:مائده صالح،مریـم رحیمـی، پیمـان 

زاده حسـین  محمدباقـر  خیـری،  همایـون  مـرادی، 
آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، ضلع جنوبی پارک ساعی،کوچه 

اسعدی، پالک 34 
تلفن: 88708064- 88708063

mag@chilanonline.com :ایمیل

بولتن اخبار فوالد

به شماره 100 
رسید

بولتن اخبار فوالد )دو هفته نامه خبری انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران( به شــماره 100 رسید. به همین مناسبت، 
شماره 100 این نشریه به صورت ویژه و در 8صفحه منتشر شده است.

بولتن اخبار فوالد که اولین شماره آن در مردادماه 1389 منتشر شده بود در مردادماه 1395 به صدمین شماره خود رسید.
بولتن اخبار فوالد مأموریت پوشش اخبار فعالیت های انجمن تولیدکنندگان فوالد و اعضای آن را برعهده دارد. این 
بولتن خبری همچنین به انتشار قیمت های بازار فوالد ایران و جهان نیز می پردازد و عرضه اعضای انجمن در بورس 

نیز رصد می کند.
شایان ذکر است که بولتن اخبار فوالد در 4 صفحه روزنامه ای و به صورت فشرده مهمترین رویدادهای بازار فوالد 

ایران و جهان و مهمترین فعالیت ها و دغدغه های اعضای انجمن را منعکس می کند.
به گزارش بولتن اخبار فوالد به نقل از سید احمد عسکری سردبیر این نشریه، بولتن اخبار فوالد در شبکه اطالع رسانی 
این انجمن نقش مفیدی در پوشش اخبار روز، مسائل اعضای انجمن و روند قیمتی بازار داشته است و فعالیت منسجم 
این بولتن خبری و سایر رسانه های فوالدی تحت مدیریت انجمن در قالب ماهنامه، دو هفته نامه، وبسایت و گروه 

ها و کانال های فوالدی به ارتباط موثر انجمن با دولت، سیاستگزاران، فعاالن بازار و اعضای خود منجر شده است.
سردبیر بولتن اخبار فوالد در این خصوص اظهار داشته است: بولتن اخبار فوالد وظیفه ایجاد آرامش به همراه اطالع 
رسانی صحیح  بر اساس واقعیت های بازار و مسائل بنیادین صنعت فوالد را بر عهده دارند و با تحلیل صحیح و عدم 

انتشار اخبار کذب از ایجاد تشویش بین فعاالن بازار جلوگیری می کنند.

بولتن داخلی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران


